Helmikuu 2022
Joskus työstämme
ehkä saattaa saada
vaikutelman, että
teemme vuodesta
toiseen enemmän
tai vähemmän
samankaltaisia asioita.
Tietyllä tavalla se
pitää paikkansa,
koska jaamme ruokaa
ja evankeliumia
yhä uudelleen
sitä tarvitseville.
Toisaalta tilanteet
ihmisten elämässä ja
maailmassa elävät
jatkuvasti. Jokaisen
jutun takana on
aina nälkäinen
lähimmäinen,
usein myös sairas
ihminen, ketä
olemme nostamassa
ylös toivottomasta
tilanteesta.
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YK:n mukaan Itä-Afrikassa aliravitsemuksesta
kärsivien lasten määrä kasvaa selkeästi. Kenia
on yksi maista, jossa tilanne on vakava. Siellä
Mombasassa Mikindanin ja Jimban slummialueilla apumme kohdistuu päiväkoti-ikäisiin
ja alakoululaisiin. Yhteensä 1 400 lasta saavat
päivittäin aamupuuron ja lounaan. Olemme
mukana mahdollistamassa sen, että nämä
lapset jaksavat käydä koulua.
Toinen avustuskohteemme Keniassa on
Oasis-klinikka Mtwapassa, joka kanavoi ruokaa potilailleen. Klinikka pitää potilaistaan
hyvää huolta. He vievät säännöllisesti syötävää toipuvillekin kotioville asti. Näiden vierailujen aikana paljastuu usein karu todellisuus.
Viime aikoina olemme ruokkineet perheitä,
joilla ei ole bussirahaa tulla klinikalle saamaan
apua. Näissä perheissä kotiolot ovat hyvin

puutteelliset, ei ole keittiötä tai W
 eeCeetä,
puhumattakaan puhtaasta vedestä. Lapset
ovat aina kotona, koska koulumaksuihin ei
ole varaa. Jokainen tukijamme on osaltaan
ruokkinut Keniassa mm. perhettä, missä leskeksi jäänyt äiti yrittää selvitä 7 lapsensa
kanssa sekä tuonut lohtua halvaantuneelle
nuorelle naiselle, joka on jäänyt yksin menetettyään puolisonsa. Apu tavoittaa kaikkein
haavoittuvaisimpia ja he ovat tavattoman kiitollisia kaikille teille välittämisestä. Jatketaan
yhdessä tekemällä hyvää Keniassakin ja kerätään iankaikkista satoa.
Tänään ihmisillä on fyysisen nälän lisäksi myös
hengellinen nälkä. Haluamme tavoittaa yhä
suurempia ihmismääriä ja se on mahdollista
yhdessä Sinun kanssasi. Nyt on Jumalan aika.
Tänä vuonna Herra nostaa, kantaa ja pelastaa
(Jes 46:4). Kiitos kun olet uskollisesti mukana.

Viime päivinä olemme vierailleet mm 40 rannikkokylän kodissa, eikä syötävää ollut yhdessäkään
perheessä. Kyläläisten kiitollisuudella ei ole rajaa. Matka jatkuu majasta majaan, kirjoittaa
kontaktimme kentältä.

Vuonna 2021 kanavoimme apua kuukausittain seuraaviin maihin:
Kenia, Haiti, Albania, Intia, Israel, Venäjä, Kreikka, Pakistan, Nepal, Libanon ja Irak.
Lisäksi tuimme muslimityötä Afrikan puoleisessa Melillassa ja lähetimme useita
rahalähetyksiä katastrofikohteisiin Myanmar ja Afganistan. Joulun alla järjestettiin iloinen
ruokayllätys noin 1000 perheelle täällä Suomessa. Sinun lahjojesi turvin kymmenet
tuhannet ihmiset saivat ruokaa ja kuulivat evankeliumin. Suuri kiitos Sinulle!
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myöntää Poliisihallitus / Arpajaishallinto 5.1.2022. Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta
Ahvenanmaata. Voimassa toistaiseksi 5.1.2022–31.12. Varoilla autetaan hädänalaisia ihmisiä
maailmanlaajuisesti: Afrikan, Aasian, Etelä– ja Keski–Amerikan ja Euroopan maissa,
katastrofialueilla ympäri maailmaa sekä Suomen vähäosaisten parissa.
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KÄYTÄTHÄN ANTAESSASI VIITENUMEROITA,
JOTKA LÖYTYVÄT OSOITETIETOJESI
YHTEYDESTÄ.

